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Cienfuegos 

Byen blev i sin tid grundlagt af franskmænd efter de havde mistet Louisiana til englænderne. 
Navnet der oversat betyder noget i nærheden af: de hundrede bål, er navngivet efter den 
borgmester, som i sin tid overlod franskmændene området. 
Det er en by, der med sine velholdte huse viser, hvor smuk Havanna engang også har været. 
På den store centrale plads ses en triumfbue opført af franskmændene. En triumfbue er normalt 
noget man opfører til minde om krigssejre og lignende, men franskmændene har åbenbart 
fortrængt nederlaget til englænderne og overordnet betragtet retten til at opføre en ny by på 
Cuba som en sejr, som var værd at mindes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op til samme torv kan 
man se et smukt teater, 
opført af en slave-
handler Terry, som hav-
de sit udkomme ved at 
opkøbe slaver, som var 
svage, Behandle dem, 
fordre dem op og siden 
sælge med god avance. 
I teatrets vestibule kan 
man se gamle plakater 
med både Caruso og 
Josephine Baker, som 
har optrådt her 
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Markant er også Provinshovedkontoret der ligger op til samme plads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En havneby 

Cienfuegos er oprindeligt en havneby, og der er da også en lang kyststrækning, et smukt klubhus 
for sejlere og en marina. Både ser man dog ingen steder, og marinaen er forsvarligt aflåset, så 
uvedkommende holdes ude. Det er helle ikke velset at nogen sejler væk fra Cuba. 
Ud over sejlernes klubhus kan man på havnefronten se et smukt turisthotel, som tilhører Castro 
familien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: Ib Clausager – Sejlernes hus  
 

 
Castros Hotel – eller også er det omvendt 
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Casa particularis 
 
Også i denne by er den private indkvartering god. Indretningen af værelset er en smule primitiv, 
men der er alle fornødenheder, og en stor velvilje fra værten.  
Vi samles op ved bussen, og værtens far, som er et stykke oppe i halvfjerdserne, kører os de ca., 
300 meter til vort logi. 
Bilen er mere end 50 år gammel – og han må lægge alle kræfter i når rattet skal drejes. 
I tilknytning til huset kigger en gårdhave, med plads til soldyrkning, madlavning og terrasse, 
hvorfra man kan overskue det meste af omegnen og et kig til havet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Transporten 
 
Antallet af biler er stort – 
og ind imellem ses nyere 
modeller. Men det er 
cykeltaxaerne, som er det 
dominerende transport-
middel i byen. De enkelte 
’taxi’ er meget ihærdige. 
Cykler til stadighed op og 
ned langs havneprome-
naden – og ingen fod-
gængere undgår deres 
opfordringer om trans-
port via deres cykel. 
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Restaurantbesøg 
 
Rent kulinarisk er Cuba ikke noget at ’skrive hjem om’. 
Vi havde set en restaurant ud, som så stor og pæn ud, og tre tjenere, som stod i indgangen kom 
beredvilligt i møde, da de så vi havde retning mod deres lokale. 
I det store lokale, der mest af alt mindede om en sal, som ventede på ryk ind af gæster til et 
bankospil var vi stort set de eneste gæster. 
Menukortet blev pænt præsenteret, men efter orientering om, at de første tre retter vi valgte ikke 
var tilgængelige – spurgte vi, hvad man så kunne få. 
Fisk. Meget saltede fisk var løsningen. Og så skulle man ud fra ventetiden inden servering, tro at 
båden først skulle i vandet – og fiskene fanges. Som eneste gæster og tre tjenere skulle man tro 
betjeningen var udsøgt. Men i virkeligheden var det næsten umuligt at få øjebkontakt eller råbe 
tjenerne op. 
Siden ville vi tage en godnatdrink, og på den lille bar blev vi modtaget af en glad tjener, som 
øjnene aftenens første spisende. 
Det blev kun til den ene drik – og restauranten lukkede sikkert da vi gik. 
- 
Fra det store lokale hotel hørtes munter musik og dansetoner, og gæsterne syntes talrige. Så de 
bookede spisesteder synes at fungere, hvorimod det kniber noget med de der er i fri entreprise og 
konkurrence. 


